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Kvinder & Golf 2021
Himmelbjerg Golf Club kan tilbyde et prøvemedlemskab udelukkende for kvinder,  som introduktion til 
golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på, både praktisk og teoretisk. 

i Himmelbjerg Golf Club

Hvordan bliver jeg prøvemedlem?

Du tilmelder dig på www.himmelbjerggolf.dk/nyt 
medlem/træningsplan og vælger holdet Kvinder & 
Golf 2021.
 
Et prøvemedlemskab består af:

• 7 træningslektioner på onsdage i april til juni
• 2 begynderturneringer kun for kvinder
• retten til at deltage i begynderturneringer, pris 

kr. 30 pr. gang
• 1 regelundervisning kun for kvinder
• 2 regelundervisning med efterfølgende regel-

prøve med øvrige prøvemedlemmer
• lukket Facebook gruppe til Kvinder & Golf 

2021
• retten til at spille på Bakbjergbanen gratis i hele 

perioden
• fri benyttelse af driving range
• fri benyttelse af puttinggreen og indspilsgreen
• mulighed for 3 prøverunder på Himmelbjerg-

banen i prøveperioden sammen med en men-
tor/erfaren golfspiller

• materiale om regler og adfærd på golfbane
• poloshirt i pink/rød med tryk Kvinder & Golf 

2021
• forskellige aktiviteter efter træning (se pro-

gram)

Hvad sker der, når jeg er indmeldt 
som prøvemedlem?

Når vi har modtaget din indmeldelse, opretter vi 
dig som prøvemedlem i Golfbox, som er admini- 
strationssystem for Himmelbjerg Golf Club.

Du bliver ringet op af en fra klubbe, så I kan af-
tale, hvornår du kommer herud og prøver din polo 
(størrelse) og får et bagmærke.

På første træningsdag vil du modtage yderligere 
materiale og den trykte polo.

Træningsstart

Første træningsdag er den 14. april kl. 17 på terras-
sen ved Restaurant Mulligans, hvor der er velkomst 
og information ved klubben træner Michael Juhl 
Dalgsaard.

Der vil den første aften være information og 
træning fra kl. 17 til kl. 19. Herefter er træningsle-
ktionerne på onsdage fra kl. 18.15 til 19.15. Nogle 
onsdage vil der være andre tiltag efter træningen. 
Tilmelding til træningstimerne sker på mjdgolf.
123booking.dk.



Dag Tidspunkt
14. april 17.00-19.00 Info, træning og kaffe/kage på terrassen
21. april 19.30-20.30 Banevandring Bakbjergbanen
28. april 19.30-21.00 Regelaften incl. sandwich og vin/øl/vand
5. maj 19.30-21.00 Regelaften
12. maj 19.30-21.00 Regelaften
19. maj 19.30-20.30 Opvarmningsøvelser v/ fysioterapeut Maja Giver
26. maj 19.30-21.30 Begynderturnering
2. juni 19.30-21.00 Åben shop, sandwich og bobler på terrassen
9. juni 19.30-20.30 Spiller 3-4 huller på Bakbjergbanen
16. juni 19.30-20.30 Øvelser til forebyggelse af skader v/ fysioterapeut Maja Giver
30. juni 17.00-21.00 Turnering og afslutning med spisning i Mulligans

 

Program

Begynderturneringer

Som en del af golfuddannelsen skal du deltage i min. 
3 begynderturneringer (torsdagsturnering).

De 2 foregår om onsdagen efter træning og den 
tredje kan du vælge imellem torsdage fra april til 
juni, og her vil du være sammen med andre prøve-
medlemmer.

Turneringen foregår på Bakbjergbanen, og du skal 
tilmelde dig via Golfbox (vejledning til dette i fol-
deren “Velkommen til”).

Der spilles i hold med 3-4, heraf er den ene en kap-
tajn, som er en erfaren golfspiller, der kan hjælpe og 
svare på spørgsmål.

Mødetid til begynderturneringer er ½ time før tur-
neringsstart, da der skal udleveres scorekort m.v. 

Hvad sker efterfølgende

Når du har gennemført prøverne tilfredsstillende, 
og du er blevet medlem i Himmelbjerg Golf Club 
og har opnået et registreret handicap på 54 eller 
lavere, får du et DGU-kort, som giver adgang til 
at spille på Himmelbjergbanen og på andre baner 
rundt i Danmark.
Himmelbjerg Golf Club har rabataftaler med 15 
andre golfklubber i Jylland og en enkelt i Tyskland,  
hvor der gives 50% rabat på greenfee.

Du kan læse mere om vore medlemskaber og 
kontingentsatser på www.himmelbjerggolf.dk/nyt 
medlem.

Prisen for Kvinder & Golf er 
kun 1.500 kr. for 3 måneder



En fremmed  
er en ven du endnu  
ikke har mødt

Himmelbjerg Golf Club . Bakbjergvej 7 . 8653 Them . Telefon: +45 87 98 31 00 . www.himmelbjerggolf.dk

Michael Lone
Pro - træner Klubsekretær

Som navnet antyder, ligger Himmelbjerg Golf Club i Søhøjlandet, tæt ved Himmelbjerget. Her finder du 
Danmarks højest beliggende teesteder og greens samt Danmarks vel nok hyggeligste golfklub.  
 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Himmelbjerg Golf Club

Bente


